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Terrassa, 18 de desembre de 2015 
 
 
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dimarts, 22 de desembre, el Ple 
ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 
18 h. Adjuntem l’ordre del dia: 
 
 

Ple Ordinari de desembre de 2015 
ORDRE DEL DIA 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 5 de novembre 
d’enguany (número 14/2015). 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM a l’àmbit del sector de 
la Rioja. 
 
3. Proposta de mantenir i ratificar totes les tarifes del servei d’aparcaments soterrats 
a Terrassa per a l’any 2016, situats al Vapor Ventalló, Portal de Sant Roc, avinguda 
de Barcelona, plaça de Lluís Companys, plaça del Progrés, plaça 1r de maig, plaça 
del Doctor Robert, plaça Vella i Raval de Montserrat. 
 
4. Aprovació per l’any 2016 de les tarifes dels títols de transport propis de Terrassa 
del servei municipal de transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers de Terrassa així 
com la normativa aplicable a la T-Blanca 2016. 
 
5. Aprovació definitiva del Projecte d’expropiació, per taxació conjunta, dels Blocs 5 i 
6 (Passatge de la Prudència núm. 2 i 4) de l’Illa 14 del polígon 2 de la Modificació 
Puntual del POUM a l’àmbit del Polígon 2 de Ca n’Anglada. 
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
6. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i 
obres a les quals s’ha atorgat llicència municipal, i determinar la bonificació en la 
quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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7. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de 
desembre de 2014. 
 
ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT  
 
8. Aprovació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de 
Terrassa i la presentació de la seva candidatura per tal de poder optar als Fons 
Europeus vinculats. 
 
9. Ratificació de la Resolució número 10.619, de 14 de desembre, per la qual 
s’aprova la minuta del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de 
Terrassa, per al suport a la programació d’arts escèniques i música de diferents 
equipaments durant l’any 2015. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPA CIÓ 
 
10. Proposta d’acord per a la millora de l’atractivitat d’inversions estrangeres per a 
l’activitat econòmica a Terrassa. 
 
11. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, a través de 
la seva societat municipal Foment de Terrassa SA, l’Ajuntament de Rubí i 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al desenvolupament del programa “Ocupació 
a la Indústria Local: Foment de l’ocupació a la indústria del sector químic, 
farmacèutic, del plàstic i afins”. 
 
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES 
 
12. Ratificació de la Resolució núm. 9.869, de 6 de novembre de 2015, en la qual 
s’aprova el conveni subvencional entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Terrassa per al sosteniment del 
funcionament de l’Escola Municipal de Música per a l’any 2015. 
 
13. Ratificació de la Resolució núm. 10.078, de 19 de novembre de 2015, en la qual 
s’aprova el conveni de subvenció subscrit entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Terrassa per al 
finançament de cicles de formació específica de Grau Mitjà i/o Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny impartits en l’escola municipal d’Art de Terrassa per al curs 
2013-2014. 
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14. Ratificació de la Resolució núm. 10.424, de 23 de novembre de 2015, en la qual 
s’aprova el conveni subscrit entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 
l’Ajuntament de Terrassa, relatiu a la col•laboració econòmica per part de 
l’Ajuntament de Terrassa – Servei d’Educació, en el cost del preu públic per la 
utilització del servei escolar de transport discrecional consolidat amb reiteració 
d’itinerari no obligatori del Vallès Occidental durant curs escolar 2015-2016. 
 
15. Ratificació de la Resolució núm. 10.567, de data 1 de desembre de 2015, per la 
qual s’accepten els termes de la Clàusula addicional vint-i-unena del conveni de 
serveis establert amb el Servei Català de la Salut, en data 30 d’octubre de 1995, per 
a les prestacions i sistema de pagament de l’activitat prevista en el Programa 
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva pel període de l’1 fins el 31 de gener de 
2015. 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
16. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta 
de Portaveus, si s’escau.  
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
17. Presentada pel Grup municipal de TeC, per fer el Programa d’Actuació Municipal 
obert, participatiu i transparent. 
 
18. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, plantejant assumir un compromís 
de regeneració municipal. 
 
19. Presentada pel Grup municipal del PPC, en relació a l’articulació d’actuacions 
necessàries per garantir la reparació de desperfectes a la via pública i al mobiliari 
urbà en un termini de 72 hores des de l’avís de la necessitat de la reparació. 
 
20. Presentada pel Grup municipal de TeC, en suport als afectat de Síndromes de 
Sensibilització Central. 
 
21. Presentada pel Grup municipal de la CUP, per a la supervisió del Reglament i el 
funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges. 
 
22. PROPOSTES URGENTS 
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SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE  GOVERN 
MUNICIPAL  
23. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions, números 9.660 a 
10.459/2015, així com els tramitats electrònicament, 1.410 a 1.539/2015, dictats per 
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats. 
 
24. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
25. PRECS I PREGUNTES 


